Välkommen till Högskolan i Gävle
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KURSNAMN Avancerad ekonomi- och verksamhetsstyrning, campus
KURSKOD FEA120
ANMÄLNINGSKOD 11107
KURSVECKOR 46-03
KURSPLAN
SCHEMA
PERIOD FÖR KURSREGISTRERING I STUDENTPORTALEN:

2015-11-02 – 2015-11-08

KURSANSVARIG Stig Sörling
KONTAKTUPPGIFTER ssg@hig
KURSADMINISTRATION Angelica Selin
KONTAKTUPPGIFTER kurs-aue@hig.se

Om du avbryter dina studier inom tre veckor från kursens startvecka, s.k. tidigt avbrott,
ska du anmäla detta i Studentportalen. Om du avbryter senare än tre veckor anmäler du
det till kursadministrationen.

KOM IGÅNG MED STUDIERNA!
Mer information på www.hig.se/nystudent

Nya studenter kan hämta datorkonto via webkonto.student.hig.se tidigast ca två
veckor före teminstart. Datorkontot ger dig tillgång till Högskolans webbtjänster.

Registrera dig på din kurs i Studentportalen via studentportal.hig.se

På lärplattformen Blackboard hittar du kursmaterial. Logga in i Blackboard via
Studentportalen, sök fram din kurs och skriv in/enrolla dig i kursen.

Kurs-ID i Bb: HT15_11159
Access-kod: Eventuell access-kod skickas till antagna i separat mail.
Period för enrollering:

Kursstart och examination
Första två kursveckorna kommer kursansvarig att befinna sig på tjänsteresa utomlands. Det gör att
kursintroduktionen och första föreläsningen läggs ut på Bb (se Innehåll och föreläsning 1+2) från
vecka 46. Kursuppgift 1 lämnas in via Bb måndag den 16 nov. (senast kl. 08.00) och kursuppgift 2
lämnas in måndag den 23 nov (senast kl. 08.00). Från vecka 48 finns kursansvarig på plats på
campus för seminarium 1+2 (måndag 23 nov.) och för fortsatta föreläsningar och seminarier. Alla
inlämningar i kursen ska ske via Bb och Assignment. Om det skulle krångla med inlämningar den
vägen så kan Discussion Board användas. Skulle inte heller den vägen fungera så ska du maila
uppgifterna direkt till kursansvarig: ssg@hig.se
Kursen examineras via fem (5) uppgifter med tillhörande seminarier (se Studiehandledningen på
Bb/Information). Ett godkänt resultat krävs på varje enskild uppgift för ett godkänt kursbetyg.
Ingen särskild accesskod krävs för att enrolla sig i Bb. För övrig information se kursens Bb-sidor.
Välkommen till kursen!
Stig Sörling

